
MANUAL DE UTILIZAÇÃO

SYS IMOBILIÁRIAS
software imobiliário
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1. PÁGINA INICIAL

Na página inicial do sistema, há o acesso rápido á “Caixa de mensagens” e
é possível realizar o cadastro de clientes e imóveis. É possível ainda
visualizar informações como quantidade de visualizações de imóveis e de 
contato, e-mails recebidos, imóveis ativos, imóveis em destaque e clientes
ativos.

1.1 Caixa de mensagens 

1.2 Acesso rápido ao Cadastro de Imóveis e cadastro de 
Clientes

a.  Ao clicar no ícone                                              , você será redirecionado
para a “Caixa de Mensagens”, onde poderá visualizar o histórico 
de mensagens recebida e enviadas, lidas e não lidas.
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2. CLIENTES

Todos os dados referentes a um cliente estão localizados na barra de 
navegações “Clientes”.

2.1 Cadastro de clientes

a.  Selecione na barra de navegação “Clientes”.

b.  Clique em 

c. Selecione “Tipo Pessoa”

d.  Insira o Nome/Razão do Cliente
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2.2 Buscar Clientes

e.  Preencha os campos que presumir necessário e clique em 

f.  O cliente foi cadastrado com sucesso!

a.  Selecione na barra de navegação “Clientes”.

b.  Digite o nome do cliente que deseja pesquisar no campo “Nome” 

*** Campos obrigatórios para efetivação do cadastro: Tipo pessoa, Nome/Razão.
Os demais campos não são obrigatórios. ***

c.  Clique em “Filtrar”

d.  Busca realizada com sucesso!
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2.3 Editar cadastro de clientes

a.  Selecione na barra de navegação “Clientes”

b.  Encontre e clique no cliente que deseja editar, edite os dados 
necessários e clique em “Atualizar cliente.”

c.  Edição realizada com sucesso!
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2.4 Deletar clientes

a.  Seleciona na barra de navegação “Clientes”

b.  Encontre o cliente desejado no campo “Opções”, clique no 
ícone “Remover cliente”

c.  O cliente foi excluído com sucesso.
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3. IMÓVEL

3.1 Cadastro de imóveis 
a.  Selecione na barra de navegações “Imóveis”

b.  Clique em  

c.  Selecione “Proprietário” do imóvel cadastrado anteriormente  

d.  Selecione “Tipo de Imóvel” e “Subtipo de imóvel”

e.  Para inserir fotos, clique no ícone 
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3.2 Buscar imóveis

f.  Selecione as fotos desejadas e clique em 

a.  Selecione na barra de navegação “Imóveis”

g.  Cadastro realizado com sucesso!
*** Campos obrigatórios para efetivação do cadastro: Proprietário, Aparecer no site, Título e 
Descrição. Os demais campos não são obrigatórios. ***

b.  Selecione as informações que presumir necessárias (Localização,
Tipo, Transação, Valores, Metragem, Dormitórios, Códigos) sobre 
o imóvel que deseja pesquisar.
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3.3 Editar cadastro de imóveis

c.  Após preencher com as informações  necessárias, clique em 

d.  Busca realizada com sucesso!

a.  Selecione na barra de navegação “Imóveis”

b.  Encontre o imóvel desejado e clique  no ícone 

c.  Edite as informações que deseja alterar e clique em  

d.  Cadastro realizado com sucesso!
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3.4 Deletar imóveis

a.  Selecione na barra de navegação “Imóveis”

b.  Selecione as informações que presumir necessárias (Lozalização,
Tipo, Transação, Valores, Metragem, Dormitórios, Código) sobre
o imóvel que deseja deletar.

c.  Encontre o imóvel desejado e clique no ícone 

d.  Imóvel excluido com sucesso!
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3.5 Verificar Publicação do Imóvel

b.  Selecione as informações que presumir necessárias (Lozalização,
Tipo, Transação, Valores, Metragem, Dormitórios, Código) sobre
o imóvel que deseja visualizar a publicação.

c.  Encontre o imóvel desejado clique no ícone 

d.  Imóvel visualizado com sucesso!

a.  Seleciona na barra de navegação “Imóveis”
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b.  Selecione as informações que presumir necessárias (Lozalização,
Tipo, Transação, Valores, Metragem, Dormitórios, Código) sobre
o imóvel que deseja pesquisar.

c.  Encontre o imóvel desejado e clique no ícone 

d.  Preencha com o e-mail da pessoa que deseja enviar as 
informações sobre o imóvel 

3.6 Enviar dados dos imóveis via e-mail

a.  Selecione na barra de navegação “Imóveis”

Os dados dos imóveis cadastrados no sistema podem ser enviados 
via e-mail para seus clientes e demais interessados na negociação 
do imóvel. 



www.sysimobiliarias.com.br
15

e.  Clique em  

f.  Imóvel enviado com sucesso!
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4 . MENSAGENS

4.1  Enviar uma nova mensagem

No ícone “Mensagens”, encontra-se a Caixa de Mensagem, onde é possível
visualizar o histórico de mensagens vindas através de seu site.

a.  Selecione na barra de navegação “Mensagens”

b.  Clique em 

c.  No campo cliente digite o e-mail do cliente, preencha com as 
informações que julgar necessária e clique no botão “enviar”.
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4.2 Buscar mensagens

4.3 Visualizar mensagens

d.  Mensagem enviada com sucesso!

a.  Selecione na barra de navegação “Mensagens”

b.  Digite o nome do cliente que deseja pesquisar no campo  “Nome”

c.  Selecione alguma das opções

d.  Clique em 

e.  Busca realizada com sucesso!

a.  Após realizada a busca de mensagens, no campo “Opções”,
clique no ícone “Mensagem” para visualizar o histórico de 
mensagens enviadas  e recebidas de determinada pessoa.
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4.4 Deletar mensagens

a.  Após realizar a busca de mensagens, no campo “Opções”,
clique no ícone “Excluir” para deletar as mensagens enviadas e
recebidas de determinada pessoa.
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5.1 Cadastro de interesses

5 REDE DE PARCEIROS

No ícone “Rede de Parceiros”, é possível realizar o cadastro de 
interesse dos clientes cadastrados no sistema, assim como filtrar seus
interesses. Há também o que chamamos de “Rodada de negócios”, o 
qual possibilita a visualização e acesso de todos os imóveis cadastrados 
por todas as imobiliárias que fazem parte da rede Sys Imobiliárias, 
podendo fazer parcerias com outras imobiliárias.

a.  Clique no ícone

b.  Preencha os campos que considerar necassários de acordo com 
os interesses de cada cliente cadastrado no sistema

c.  Clique em cadastrar

d.  Cadastro de interesse realizado com sucesso
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5.2 Filtrar interesses

5.3 Editar interesse

5.4 Deletar interesse

a.  Preencha os campos que considerar necessários de acordo com
os interesses que deseja buscar

b.  Clique em 

c.  Filtro realizado com sucesso!

a.  Filtre o interesse que deseja editar

b.  Clique no ícone 

a.  Clique no ícone 

b.  Interesse excluido com sucesso

c.  Edite as informações que presumir necessárias

d.  Clique em 

e.  Cadastro atualizado com sucesso!
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5.5 Rodada de negócios

Após cadastrar um interesse, ficará disponível para vizualização 
no campo “Imóveis disponíveis na rede” todos os imóveis 
cadastrados por todas as imobiliárias e corretores que utilizam o
software Sys Imobiliárias, possibilitando novas parcerias. 

a.  No campo “Imóveis disponíveis na rede”, clique no botão
“Acesso”.

b.  Em seguida, aparecerá uma tela com informações de imóveis 
disponíveis em nossa rede com o perfil do interesse cadastrado.

c.  Para socilitar uma parcerias clique em 
em seguida será enviada uma mensagem
automática para a imobiliária ou corretor do imóvel responsavel.
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No ícone “Configurações”, é possível visualizar os usuários cadastrados, os 
dados cadastrais da imobiliária, website e a forma de pagamento do
sistema.

a.  Clique no ícone 

b.  Preencha os campos para efetivar o cadastro

c.  Clique em

d.  Usuário cadastrado com sucesso!

6.1 Cadastro de usuários

6. Configurações
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a.  Digite o nome do usuário que deseja buscar

b.  Clique em

c.  Filtro realizado com sucesso!

a.  No campo “Opções”, clique em “Remover usuário”

No campo “Dados cadastrais”, os dados da sua imobiliária estarão 
disponíveis e poderão ser atualizados a qualquer momento.

b.  Usuário removido com sucesso!

6.2 Filtrar Usuários

6.3 Deletar usuário

6.4 Atualizar dados cadastrais
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c.  Clique em 

d.  Cadastro realizado com sucesso!

O ícone “Website” possibilita cada corretor e/ou imobiliária criar e
configurar seu próprio site para divulgação de seus imóveis,
podendo ser alterado a qualquer momento pelo prórpio usuário do
sistema.

a.  Clique no ícone

b.  Para atualizar o cadastro, preencha os campos que deseja alterar

6.5 Website
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c.  Clique em 

d.  Escolha a cor de sua preferência.

a.  Clique no ícone

b.  Escolha um modelo de website a ser configurado.

e.  Clique em 
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g.  Clique em 

h.  Insira uma imagem para o banner

f.  Escolha a logo da sua imobiliária

i.  Clique em 

j.  Digite a descrição sobre a sua imobiliária
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k.  Clique em 

l.  Insira os dados das redes sociais relacionadas com a sua 
imobiliária

m.  Clique em 

n.  No campo “Visualizar”,  clique em “Clique aqui para visualizar”

o.  Clique em 

p.  Site configurado com sucesso!


